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a  készülő  Választói  névjegyzékhez.   Új  gyülekezeti
tagokat pedig az Adatlap kitöltésére kérjük! Köszönjük!

 Együtt  érző  szívvel  emlékezzünk  meg Péter  Istvánról,
aki egy éve ezelőtt szólított magához az Úr. Az Úr adjon
vigasztalást a gyászoló családnak.

 DIAKÓNIAI PERSELY       rászorulóinknak

 Alapítványunk által szeretnénk segíteni   Közösségünk 
azon tagjait, akik nem tudják kifizetni rezsi 
számlájukat. Erre lehet jelentkezni.

 Sóskuti Zoltán lp. Árpádföldön teljesít szolgálatot. 
Hordozzuk imádságainkban őt, és az árpádföldi 
református testvéreinket.

 Sóskuti Zoltán lp. mindkét regénye kapható a 
könyvterjesztésnél (2500 illetve 4000 Ft-os áron).

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

  OLVASMÁNY: Prédikátor 2, 1-11
„1 Ezt gondoltam magamban: Megpróbálom, milyen az öröm, és élvezem
a  jót.  De  kitűnt,  hogy  ez  is  hiábavalóság.  2  A  nevetésre  azt  kellett
mondanom, hogy esztelenség, az örömre pedig azt,  hogy mit  sem ér.  3
Majd azt gondoltam ki, hogy borral vidítom magam, de csak úgy, hogy
eszemet a bölcsesség vezesse. Oktalan dolgokhoz fogok, hogy meglássam:
jó-e az az embereknek, amit véghez visznek az ég alatt egész életük során.
4  Nagyszerű  dolgokat  alkottam:  házakat  építettem,  szőlőket  ültettem,  5
kerteket  és  ligeteket  létesítettem,  és  beültettem  azokat  mindenféle
gyümölcsfával. 6 Csináltattam víztárolókat, hogy öntözni lehessen belőlük
az erdőben sarjadó fákat. 7 Szereztem szolgákat és szolgálóleányokat, de
házamnál született szolgáim is voltak. Marhacsordám és juhnyájam is több
volt, mint mindazoknak, akik elődeim voltak Jeruzsálemben. 8 Gyűjtöttem
ezüstöt  és  aranyat  is:  királyok  és  tartományok  kincsét.  Szereztem
énekeseket, énekesnőket és ami a férfiakat gyönyörködteti: szép nőket. 9
Naggyá  lettem,  és  felülmúltam  mindazokat,  akik  elődeim  voltak
Jeruzsálemben. De megmaradt a bölcsességem is. 10 Nem tagadtam meg
magamtól semmit, amit megkívánt a szemem. Nem vontam meg szívemtől
semmi  örömöt,  hanem  szívből  örültem  mindannak,  amit  fáradsággal
szereztem,  hiszen  ez  volt  a  hasznom  minden  fáradozásomból.  11  De
amikor szemügyre vettem minden művemet, amelyet kezemmel alkottam,
és  fáradozásomat,  ahogyan  fáradozva  dolgoztam,  kitűnt,  hogy  mindaz
hiábavalóság és hasztalan erőlködés; nincs semmi haszna a nap alatt.

  ALAPIGE: MÁTÉ 7, 13-14
„13 Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út,
amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik bemennek azon. 14 Mert
szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen
vannak, akik megtalálják azt.
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Nehéz  időszak  ez  az  Advent!  Számomra  biztosan!  Nem az
előkészületeket érve ó nem. Nála már ott van az adventi koszorú szép
piros  gyertyákkal,  télies  díszekkel  van  tele  a  lakás,  már  áll  a  kicsi
műkarácsonyfa is a nappaliban és még az „ajándékomat” is megkaptam.
Minden feladat ki van pipálva nem?

Hát nem erre gondoltam „nehézség” alatt. Sokkal inkább azt,
mit is jelent nekem számomra ez az időszak? Mit jelent várni? Mit jelent
készülni? 

Az  elmúlt  2  hetem  másról  sem  szólt,  minthogy  erről
gondolkodtam.  Kis  gyerekként  mindig  vártam  a  karácsonyt.  Szép,
szívmelengető  emlékeim  voltak  nekem  erről  az  időszakról.  És  pár
dologra rájöttem, míg ezen elmélkedtem. Most most, 2 évtized távlatából
visszatekintve,  a  karácsony  ünnepe  mindig  is  azt  jelentette,  hogy  a
családunk egy helyen volt.  Együtt volt és élveztük egymás társaságát.
Ajándékokat  adtunk  és  kaptunk.  Jókat  nevettünk,  röhögtünk.  Olyan
dolgokról  is  beszélgettünk,  amik  a  hétköznapok találkozásaiban  vagy
telefonos beszélgetésekben nem gyakran fordultak elő. Életemnek olyan
ritka  pillanatai  voltak,  amikor  úgy  éreztem  egy  szerető  közösséghez
tartoztam, és ahol úgy szerethettem őket, amilyen szeretetet épp akkor
tudtam adni. Feltétel nélkül.

Mondhatnám azt,  hogy ez  minden vágyam és  álmom, hogy
őket  újra  láthassam.  De  hazudnék.  Mert  nem vágyat  érzek  irántuk  –
hanem szükséget! Mert nem azt érzem ilyenkor, hogy minden álmom
lenne újra ismét együtt látni a családot – hanem hogy nincs értelme mást
kérnem, mint ezt! Erre nekem szükségem van! Ez éltet!

Vágyak  és  szükségek!  Két  külön  fogalom.  Bár  talán  nem
sokak szemében. A keresztény hit és áhítat nélküli advent és karácsony
időszaka a folyamatos rohangálás, készülés, tervezés, fáradságot munka
időszaka.  Ide-oda  rohanunk,  bevásárló  listákat  készítünk,  és  aztán
húzzuk le  róluk  a  megvásárolt  termékeket.  Gondolkodunk  az  ünnepi
fogásokra.  Készülünk!  Készülünk  arra,  hogy  várjuk  a  karácsonyt.
Álmaink  karácsonyát.  A  vágyaink  karácsonyát.  Ahelyett,  hogy  azt
keresnénk, amire szükségünk. Azt keresnénk, ami értelmét adja ennek az
ünnepnek. Azt keresnénk, amit éltet minket.

Vágyak és szükségletek. Két érzelem, két döntés, két szokás,
két jellem, két út. De csak egyet lehet végig járni. Választani kell. De
melyiket válasszuk? Melyik a helyes út?

Mai igén a Máté evangéliumában is hasonló kérdést tesz fel. A
„kérdést tesz fel” részt azért költői. Jézus azonnal, mindenek az elején
felszólít:  menjetek  be!  Érdekes,  hogy előbb van  a  felszólítás,  mint  a
választási  lehetőségek,  a  két  alternatíva  megismerése.  De  ennek  is
megvan a célja: Jézus választásra, cselekvésre hív. Meg kell tenni? Nem
lehetek tétlen, nem maradhatok ki ebből az egészből. Be vagyok vonva
teljesen ebbe a választásba.

Jézus két kaput,  két utat  mutat be. Az egyik helyen tágas a
kapu és széles az út. Sokan járnak rajta. Ilyenkor Budapest többsávos
útjai, vagy az autópályák képe jelenhet meg előttünk, amiken megyünk
munkába vagy haza. A másik helyen viszont az út is keskeny, a kapu is
szoros.  Mint  egy  hegyi  ösvény  felfelé,  vagy  egy  cseppkőbarlangban
lefelé.  De  ahogyan  egy  kaput  vagy  egy  utat  sem  a  kinézete  a

tulajdonságai határozzák meg, hanem a végcélja, úgy a döntés sem arról
szól csupán, melyik útnak indulunk el, hanem hogy hova érkezünk meg.
Szép gondolat,  hogy az élet  nem az egyenesről,  hanem az odavezető
útról szól, csak nem igaz. Szerintem arra vonatkozik, hogy ne siessünk
annyira, hanem járjuk végig nyugodtan azt az utat. De azért a lényeg az,
hogy meg is érkezzük. Hova is?

A széles út és a tágas kapu a kárhozatra visz. A görög eredeti
nyersebb:  pusztulásba,  megsemmisülésbe  vezet.  Hiába  olyan  tágas,
kényelmes az út, nagy és pompás a kapu. Elenben a másik, út,  hiába
keskeny, és kapuja hiába kicsiny, az életre visz. Az igazi, teljes életre.
Az örök életre.

Jézus pedig azt mondja: íme, a két út, válasszátok az életet!
A döntést pedig meg kell hozni. Választani kell. Válasszatok!

Na, jó van, álljunk meg egy pillanatra. Nézzük meg csak ezt a
szakaszt! Van két út igen, az egyik ilyen a másik olyan. Az egyik az élet
a másik halál. Az életet kell választanunk. De mégis: nézzük csak meg,
mi van itt? 

Mért  járnak  sokan  azon  az  úton?  Mért?  Meg  vannak
bolondulva? Hát nem tudják, hogy az az út a pusztulásba visz? Hogy a
végén minden megsemmisül? Hát kedves testvérek gondoljuk csak bele?
Milyen az emberi természet? Ha van egy jó meg egy rossz opció, akkor
ki az az agyalágyult, aki a rosszat választaná? Ki az, aki mondjuk, ha a
között kell választani, hogy eszik egy fagylaltot vagy ő eltöri a kezét, az
utóbbit  választja? Vagy mondjuk a horvát tengerparti  nyaralás helyett
bemegy a  csernobili  reaktor legmélyebb bugyrába,  ahol  egy nap alatt
meghallhat a sugárzásba?

Remélem  értik,  mire  akarok  kilyukadni?  Mi  késztetni  a
világot,  az  emberiséget,  az  embereket  arra,  hogy a  rosszat  válasszák.
Mért tesznek ilyet? Talán azért mert nem tudják, hogy rossz az az út? És
hát igen, könnyen megtévesztheti őket a széles út és a díszes, tágas kapu.

De emellett – emellett ott van a másik is. Nem tudják, hogy az
az út a jó út. Képzeljük csak el. Ott van két kapu. Választani kell. Hát
akkor választja az ember az egyiket.  Megpróbálja. Hoppá. Érzi, hogy
szorít.  Érzi,  hogy  két  oldalról  a  falak  nyomják.  Beszorul.  Nem  tud
tovább, menni. elakad. Érzi, hogy ha tovább megy, olyan mélyre kerül,
hogy nem tud kijutni onnan. Valahogy kiráncigálja magát. Hát nincs, mit
tenni  ott  van  a  másik.  Amúgy is  mennyivel  nagyobb,  kényelmesebb
minden. Meg mégis ki akar ilyen szűk utakon menni!

Kedves  Testvérek,  sokan  gondolják  hasonlóképpen.  Sokan
élnek át hasonlót. Hogy az az a másik út olyan szoros, alig lehet átjutni.
Olyan keskeny és szoros az út alig lehet végig menni. Képzeljék el, itt a
görögben a szoros szó helyett ige van: összenyom, összeszorít, szűkre
szab. Nem lehet ezt végig csinálni. Nincs erőm ehhez. Hát ezért járnak
sokan az úton. Kevesen találják meg, mennek végig ezen. Talán az út
van  rosszul  megépítve?  Meglehet,  gondolhatta  volna  emberünk
beszorulva.  Csak  egyetlen  dolgot  nem nézett  meg.  Azt,  hogy  hol  is
szorult be? Mi akasztotta meg a járását? 

Talán  könnyű  nektek  elképzelni,  milyen,  amikor  sétálás
közben ruhánk beakad azt ajtóban és megakaszt minket. vagy azt, hogy
túrázás  közben  a  csomag,  amit  viszünk,  fennakad  a  sziklán.  Eléggé
kellemetlen  nem? Ahogy  elég  kellemetlen  lehetett  a  szoros  kapun  is

megakani  a  csomaggal.  De  van  itt  egy  kérdés.  Ki  mondta  azt,  hogy
csomagot  lehet  vinni  magunkkal?  Ugye,  ha  nem  viszünk  annyi  sok
cuccot, a túrázás is sokkal egyszerűbb lehet.

Drága  testvérek,  oly  sok  csomagot  viszünk  mi  magunkkal
életünk során.  Visszük elképzeléseket,  eszméket.  Viszünk szokásokat,
jellemvonásokat.  Viszünk  sorsokat,  történeteket.  Viszünk  magunkkal
traumákat,  vétkeket,  bűnöket.  Viszünk  tárgyakat,  ingóságokat,
ingatlanokat,  pénzt,  gazdagságot.  Viszünk  tekintélyt,  rangot,  státuszt,
elért sikereket. Viszünk mindazt, amitől azt érezzük: ezek vagyunk mi,
ez határoz meg minket. Ezektől vagyunk teljesek. Egészek.

De az igazág nem ez. Nem azok vagyunk, akiknek mutatjuk
magunkat.  Vagy  amit  elértünk.  Nem vagyunk  egyenlőek  álmainkkal,
eszméinkkel, világképünkkel. Mégis, mint megszokott teherként visszük
magunkkal. Mintha azok jelentenek a teljességet.

Hogy  megcáfolja  ezt  az  elképzelést  a  Prédikátor,  akiről  az
elején olvastunk! Oly sok mindent csinált, ért el, szerzett meg. Oly sokat
látott, tapasztalt,  élt meg. És mindez hiábavalóság. Mert nem vihetjük
magunkkal.  Ha elindulunk,  az  úton sok mindent  magunk mögött  kell
hagynunk. Áldozatokat kell hoznunk.

De  ez  is  félrevezető.  Áldozatot  kell  hozni.  Csomagjainkat
magunk mögött kell hagynunk. De hát, ha nem vagyunk egyenlőek a
csomagjainkkal, akkor nem is kell cipelnünk. Tehát, nem válik áldozattá
tettünk,  hisz  nem  hagyunk  semmi  olyat,  ami  a  mienk.  Azt  viszünk
magunkkal, ami szükséges. Azt aminek Isten alkotott minket. Amivé ő
formált.  És  ami  legfontosabb:  magunkkal  visszük  az  ő  szeretetét.
Irgalmát. Kegyelmét. Ez a lényeg. Erre van szükségünk az úton.

Adventre  és  karácsonyra  készülve  sokan  fogalmaznak  meg
vágyakat,  álmokat  akár  a  karácsonyról,  akár  életükről.  És  sokszor
csalódunk. Ez az ige, sok minden mellett, arra is rámutat, hogy a sok
nekifutás és bukás helyett gondoljuk át végig. Mi az, amire úgy igazán
szükségünk van? Mi az advent, a karácsony értelme, alapja? Mi teszi azt
teljessé?  Mi  tesz  minket  teljessé?  Mitől  lesz  számunkra  úgy  igazán
boldogító a karácsonyban? A családtagok jelenléte? A vidám pillanatok?
A megható beszélgetések?

Mi  teszi  az  életemet  értékessé,  értelmessé?  A  munkám?  A
sikereim?  A  világképem?  A  szokásaim?  Talán  Jézus  szeretete?  Az
Istentől kapott áldások? A Lélek vigasztalása veszteségeinkben? A bölcs
lélek? 

Most  karácsonykor  ne  vágyainkat  hajkurásszuk.  Hanem
jöjjünk rá, mire van szükségünk. És ha ez megvan, akkor keressük az
ahhoz vezető utat. Keressük az utat, ami az élethez visz. A kapu szoros,
az  út,  keskeny,  de nem kell  semmit  ott  hagynom,  ami az  enyém,  és
velem van az, aki a világot jelenti számomra. 

Válasszatok! Döntsetek! Ámen!

Bereczk Dávid


